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บทคัดย่อ

	 สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ	เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถย่อกิจกรรมหลายๆ	อย่างให้มาอยู่ในฝ่ามือได้	ไม่
ว่าจะเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต	การดูหนัง	ฟังเพลง	หรือแม้แต่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวก็สามารถท�าได้	ซึ่งสามารถท�าได้ดีไม่
แพ้เครื่องคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว	สมาร์ทโฟนจึงเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี	ซึ่งสมาร์ทโฟนแต่ละ
ค่ายจะมีการใช้ระบบปฏิบัติการที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น	Windows	Mobile,	Symbian,	Android,	Blackberry	 หรือ	 iPhone	
เป็นต้น	รวมทั้งแอพลิเคชั่นใหม่ๆ	เพื่อดึงดูดความสนใจ	และกระตุ้นยอดขายของตนเองให้เพิ่มขึ้น

Abstract

	 A	smart	phone	or	an	intelligent	mobile	phone	is	a	technology	that	allows	people	to	perform	many	activities	in	their	
palms	such	as	receiving	information	via	the	Internet,	watching	movies,	listening	to	music	or	even	working	as	a	personal	
assistant.		Capabilities	of		smart	phones	are	comparable	to	personal	with	computers.	It	is	a	device	that	can	support	lifestyles	
of	young	generation	well.	Smart	phone	companies	utilize	various	kinds	of	operating	systems	such	as	Windows	Mobile,	
Symbian,	Android,	Blackberry,	iPhone	and	other	new	applications	to	attract	customers	and	enhance	sales	volume.

บทน�า

	 โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร	 ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไป	 นักเรียน	 นักศึกษา	
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร	เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว	และสื่อสารได้ชัดเจนกว่าการติดต่อในรูป
แบบอื่น	ดังนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดังสถิติที่แสดงในภาพที่	1

ภาพที่	1	:	ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และโทรศัพท์มือถือ	พ.ศ.	2547-2551
ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ		

	 จากการส�ารวจข้อมลูล่าสดุในปี		2552	ของส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิในการศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัโทรศพัท์มอืถอืจากจ�านวนประชากร
ที่ศึกษาทั้งสิ้น	60.35	ล้านคน	พบว่า	ผู้มีโทรศัพท์มือถือ	(ไม่รวมเครื่อง	PCT)	ทั่วประเทศมีจ�านวน	31.86	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	52.8			
จากร้อยละ	28.2	ในปี	2547	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการเตบิโตของโทรศพัท์มอืถอืในประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตทีร่วดเรว็มากอย่างก้าวกระโดด
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	 ในปัจจบุนัความสามารถของโทรศพัท์มอืถอืมไิด้หยดุอยูท่ี่
การสนทนาโต้ตอบกันเท่านั้น	 แต่ยังสามารถท�าหน้าที่เป็นเหมือน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้	ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งอีเมล์	การท่องโลก
อนิเทอร์เนต็	ปฏทินิ	การจดนดัหมายตารางเวลาต่างๆ	เป็นต้น	ซึง่
ความสามารถพิเศษของการท�างานต่าง	ๆ 	เหล่านี้	ได้ถูกพัฒนาไว้
ในโทรศพัท์มอืถอืทีเ่รยีกว่า	สมาร์ทโฟน	ตลาดของโทรศพัท์ในกลุม่
สมาร์ทโฟนมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมาก		โทรศัพท์ในกลุ่ม
นีม้ใีห้เลอืกหลากหลายยีห้่อ	ไม่ว่าจะเป็น	iPhone,	HTC,	Acer		และ	
Asus	 เป็นต้น	 และที่ก�าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้	 ก็คือ						
สมาร์ทโฟนของ	Blackberry	โดยแต่ก่อนนัน้สมาร์ทโฟนจะเน้นกลุม่
เป้าหมายหลักเป็นกลุ่มนักธุรกิจ	แต่ปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีราคาถูก
ลงท�าให้ธุรกิจสมาร์ทโฟนเริ่มปรับทิศทางโดยกระจายเข้าสู่กลุ่ม
นิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ซึ่งสมาร์ทโฟนของแต่ละค่าย
จะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันไป

ความสามารถของสมาร์ทโฟนและผู้ผลิตแอพลิเคชั่นต่างๆ 

	 ลักษณะการท�างานของสมาร์ทโฟนมีความแตกต่างจาก
โทรศัพท์มือถือทั่วไปคือ
	 1.	มรีะบบปฏบิตักิาร	ท�าให้สมาร์ทโฟนสามารถรองรบัการ
ท�างานของแอพลเิคชัน่หรอืโปรแกรมต่างๆ	ได้ง่ายขึน้	ซึง่ในปัจจบุนั
มีระบบปฏิบัติการที่รองรับการท�างานของสมาร์ทโฟน	ได้แก่
	 -	Windows	Mobile	เป็นผลงานของบริษัทไมโครซอฟท์	ที่
ผลติระบบปฏบิตักิารทีร่องรบัการท�างานของคอมพวิเตอร์มากมาย	
ไม่ว่าจะเป็น	Windows	XP,	Windows	Vista	 หรือ	Windows	7	
เป็นต้น	ลักษณะการใช้งานของ	Windows	Mobile	มีการท�างานที่
คล้ายคลึงกับ	Windows	 ในเครื่องคอมพิวเตอร์	 ผู้ที่สนใจเริ่มใช้
สมาร์ทโฟน	อาจเริ่มต้นการใช้งานกันระบบ	Windows	Mobile	ได้
อย่างคุ้นเคย	 ตัวอย่างสมาร์ทโฟนที่ใช้	Windows	Mobile	 ได้แก่	
HTC	และ	Acer	เป็นต้น
	 -	Symbian	OS	เป็นระบบปฏบิตักิารทีถ่กูพฒันาจากบรษิทั
ที่เป็นผู้น�าในการผลิตซอฟต์แวร์ที่รองรับการสื่อสารหลายๆ	 ค่าย
มาร่วมมือกัน	 ได้แก่	Ericsson,	Nokia,	Motorola	 และ	PSION	
เป็นต้น	มกีารออกแบบโดยเน้นเรือ่งของการใช้งานทีเ่รยีบง่าย	ไม่มี
ความซับซ้อน	ท�าให้ใช้หน่วยความจ�าน้อย		และประหยัดพลังงาน	
ตัวอย่างสมาร์ทโฟนที่ใช้	Symbian	ได้แก่	Nokia,	Sony	Ericsson	
และ	Motorola	เป็นต้น
	 -	Android	OS	 เป็นระบบปฏิบัติการใหม	่ ที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมอยู่ในขณะนี้	 ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท	Google	 และ
ลักษณะที่โดดเด่นของ	Android	คือ	เป็นฟรีซอฟต์แวร์	และโอเพ็น
ซอร์จ	 จึงท�าให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของหลายๆ	 ค่ายเริ่มให้ความ

สนใจอย่างมาก	 ตัวอย่างสมาร์ทโฟนที่ใช้	Android	 ได้แก่	HTC,	
Sony	Ericsson	และ	Motorola	เป็นต้น
	 -	Blackberry	OS	เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อรองรับการท�างานของแอพลิเคชั่นต่างๆ	 ของโทรศัพท์	
Blackberry		บริษัทที่เป็นเจ้าของ	Blackberry	คือ	RIM	(Research	
In	Motion)	 ซึ่งในขณะนี้ก�าลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นอย่าง
มาก	เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง	AIS	และ	DTAC	ได้วางกลยุทธ์
ในการส่งเสริมการขายส�าหรับลูกค้า	Blackberry	โดยเฉพาะ	เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็น
อย่างดี	และแอพลิเคชั่นต่างๆ	บน	Blackberry	จะเน้นการน�ามา
ใช้งานจริงๆ	กับธุรกิจ	ไม่ว่าจะเป็นระบบ	Push	mail	เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถรับ-ส่งเมล์ได้ทันท	ี หรือ	Real	 time	chat	 เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถส่งข้อความถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	และประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าการส่งข้อความผ่านทางระบบ	SMS	
	 -	iPhone	OS	เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
รองรับการท�างานของแอพลิเคชั่นต่างๆ	 ของโทรศัพท์	 iPhone	
บริษัทที่เป็นเจ้าของคือ	Apple	กลุ่มที่นิยมใช้	iPhone	มักเป็นคน
ที่ชอบทางด้านมัลติมีเดีย	 เช่น	การฟังเพลง	ดูหนัง	หรือการเล่น
เกม	เป็นต้น	จงึมบีรษิทัเกมหลายๆ	แห่งผลติเกมขึน้มาเพือ่รองรบั
การท�างานบน	iPhone	 โดยเฉพาะ	ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อขายแอพลิ
เคชนัต่างๆ	บนอนิเทอร์เนต็	และช�าระเงนิผ่านทางบตัรเครดติ	เป็น
อกีหนึง่ธรุกจิทีก่�าลงัเตบิโตเคยีงข้างไปกบัธรุกจิในกลุม่สมาร์ทโฟน
	 ระบบปฏบิตักิารทีก่ล่าวข้างต้นเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของระบบ
ปฏบิตักิารทีใ่ช้งานในสมาร์ทโฟน	ดงัภาพที่	2	แสดงตวัอย่างระบบ
ปฏิบัติการแบบต่างๆ	เช่น	สมาร์ทโฟนเครื่องแรกเป็น	iPhone	ที่
ใช้ระบบปฏิบัติการ	iPhone	OS		เครื่องที่	2	เป็น	HTC	ที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการ	Windows	Mobile	เครื่องที่	3	เป็น	Vodaphone	ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ	Android	และเครื่องสุดท้ายเป็น	Blackberry	ที่
ใช้ระบบปฏิบัติการ	Blackberry	OS
	 2.	มีการรองรับการท�างานของแอพลิเคชั่น	เป็นคุณสมบัติ
หนึ่งที่โทรศัพท์มือถือทั่วไปท�าไม่ได้	และเนื่องจากผู้ใช้งานมีความ
ต้องการที่ความแตกต่างกัน	 ดังนั้นจึงมีผู้ผลิตและพัฒนาแอพลิ
เคชั่นใหม่ๆ	ขึ้นเป็นจ�านวนมาก	ดังตัวอย่างในภาพที่	3	และแอพลิ
เคชั่นต่างๆ	สามารถจ�าแนกได้เป็นกลุ่มต่างๆ	ดังนี้
	 -	 แอพลิเคชั่นในกลุ่มเกม	 เนื่องจากมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการเล่นเกมเป็นจ�านวนมาก	 จึงมีผู้ผลิตเกมคิดค้นเกมใหม่ๆ	
ออกสู่ตลาด	ซึ่งในปัจจุบันผู้เล่นมักนิยมเล่นเกมออนไลน์	 รวมทั้ง
มีการเชื่อมโยงกันในกลุ ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	
Networking)		เช่น	เกมที่อยู่บน	Twitter	หรือ	Facebook		เป็นต้น
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	 -	 แอพลิเคชั่นในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน	์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับ
เปลีย่นข้อมลูข่าวสารของตนเองให้มคีวามทนัสมยั	หรอืตดิตามข้อมลูข่าวสารของ
กลุม่เพือ่นได้ตลอดเวลา	ซึง่เป็นทีน่ยิมในกลุม่วยัรุน่อย่างมาก	เช่นใน	Facebook,	
MySpace	หรือ	Hi5	เป็นต้น	และแม้แต่	Blackberry	ก็มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้
แชตกันผ่านทาง	Blackberry	Messenger	โดยการแลก	PIN	กับเพื่อนๆ	ในกลุ่ม
	 -	แอพลเิคชัน่ในกลุม่มลัตมิเีดยี	เพือ่ให้ผูใ้ช้สามารถเรยีกใช้ไฟล์ข้อมลูใน
รูปแบบต่างๆ	ได้แก่	เสียงที่เป็นไฟล์ในแบบ	mp3,	wav	หรือ	midi	เป็นต้น	ภาพ
นิ่งในรูปแบบ	gif,	jpg	หรือ	bmp	เป็นต้น	หรือภาพเคลื่อนไหว	คลิปวิดีโอในรูป
แบบ	mp4	หรือ	avi	เป็นต้น
	 -	แอพลิเคชั่นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย	หรือเครือข่ายต่างๆ	ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยในสมาร์ทโฟน	เพราะจะช่วยให้ผู้ใช้งานย่อโลกทั้งใบลง
บนอุปกรณ์เล็กๆ	อย่างสมาร์ทโฟนได้
	 ฟังก์ชันต่างๆ	ที่ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการใช้งานในสมาร์ทโฟน	ควรมี
ดังต่อไปนี้
	 1.	มีระบบปฏิบัติการ	 ซึ่งขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้	 ไม่ว่าจะเป็น	
Windows,	Android	หรือ	Symbian	เป็นต้น
	 2.	มีหน่วยความจ�าที่อยู่ในเครื่อง	(Internal	Memory)	และสามารถเพิ่ม
หน่วยความจ�าจากภายนอก	(External	Memory)	เสริมได้อีก
	 3.	หน้าจอที่รองรับความต้องการของผู้ใช้	ซึ่งในขณะนี้ที่นิยมได้แก่	หน้า
จอแบบสมัผสัซึง่มขีนาด	3.5	นิว้	และการใช้แป้นพมิพ์แบบ	QWERTY	ซึง่มลีกัษณะ
การวางต�าแหน่งตวัอกัขระต่างๆ	เหมอืนแป้นพมิพ์ทีใ่ช้งานกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์

ภาพที่	3	:	ตัวอย่างแอพลิเคชั่นต่างๆ	บนสมาร์ทโฟน
ที่มา:	http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,659563,00.html

ภาพที่	2	:	ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ	บนสมาร์ทโฟน
ที่มา:	http://www.pokpitch.com/

	 4.	โอนถ่ายข้อมูลหรือมีการเชื่อมต่อได้
อย่างรวดเรว็ซึง่รองรบัการท�างานได้ทัง้แบบใช้สาย	
(wired)	ในการเชื่อมต่อผ่านทาง	Mini	USB	หรือ
แบบไร้สาย	(wireless)	 เช่น	Wi-Fi,	Bluetooth,	
Infrared,	EDGE	หรือ	GPRS	เป็นต้น
	 5.	รองรับการท�างานผ่านระบบดาวเทียม	
การหาต�าแหน่งหรือพิกัดด้วย	GPS
	 6.	กล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง	 และ
มีโหมดการงานได้ทัดเทียมกับกล้องดิจิทัลทั่วไป	
เช่น	มแีฟลช	การซมูภาพ	และทีส่�าคญัควรมเีลนส์
กล้องทั้ง	 2	 ด้าน	 ทั้งด้านหน้า	 และด้านหลัง						
สมาร์ทโฟน	เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
	 7.	การใช้งานอนิเทอร์เนต็ทีร่องรบั		HTML,	
XHTML,	MP,	WML,	JavaScript	หรือ	CSS	เป็นต้น	
และรองรับโปรโตคอล	HTTP,	WAP	ได้
	 8.	การออกแบบหน้าจอ	(User	Interface)	
ทีม่คีวามสวยงาม	และใช้งานง่าย	รวมทัง้ตวัเครือ่ง
บาง	มีน�้าหนักเบา	และดีไซน์สวย	เป็นต้น
	 9.	อื่นๆ	 ได้แก่	 ระบบตัดเสียงรบกวน
ระหว่างการสนทนา	ระบบหูฟังสเตอริโอ	หรือการ
รองรับเทคโนโลยี	3G	เป็นต้น

	 จากภาพที่	4	 เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์	
www.smartphonephonefreeware.org	 ที่
อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการแอพลิเคชั่นต่างๆ	 เพื่อน�า
ไปติดตั้งในสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอพลิ
เคชัน่นัน้ไปใช้งานได้	โดยมกีารจ�าแนกแอพลเิคชัน่
เป็นกลุม่	เช่น	การตดิต่อสือ่สาร	การเงนิ	เกม	หรอื
สุขภาพ	 เป็นต้น	 ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา				
แอพลิเคชั่นต่างๆ	ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

อัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟน

	 จากยอดขายโทรศพัท์มอืถอืทัว่โลกในช่วง
ไตรมาสแรกของปี	2010	พบว่า	มีจ�านวนผู้ใช้มาก
ถึง	314.7	ล้านเครื่อง	 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อย
ละ	17	 โดยมียอดขายของสมาร์ทโฟนทั่วโลก
จ�านวน	54.3	ล้านเครื่อง	เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก
ของปี	2009	ถึงร้อยละ	48.7		ดังแสดงรายละเอียด
ยอดขายโทรศัพท์มือถือทั่วโลก	ในตารางที่	1
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ตารางที่	1	:	เปรียบเทียบยอดขายโทรศัพท์มือถือทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี	2009	กับ	2010	
(หน่วย:	พันเครื่อง)

 Company 1Q10 Units 1Q10 Market Share (%) 1Q09 Units 1Q09 Market Share (%)
 
	 Nokia	 110,105.6	 35.0	 97,398.2	 6.2
	 Samsung	 64,897.1	 20.6	 51,385.4	 19.1
	 LG	 27,190.1	 8.6	 26,546.9	 9.9	
	 RIM	 10,552.5	 3.4	 7,233.5	 2.7
	 Sony	Ericsson	 9,865.6	 3.1	 14,470.3	 5.4	
	 Motorola	 9,574.5	 3.0	 16,587.3	 6.2
	 Apple	 8,359.7	 2.7	 3,938.8	 1.5
	 ZTE	 5,375.4	 1.7	 3,369.6	 1.3
	 G-Five	 4,345.0	 1.4
		 Huawei	 3,970.	 1.3	 3,217.9	 1.2
	 Others	 60,418.1	 19.2	 44,972.2	 16.5
	 Total	 314,653.50	 100.0	 269,120.10	 100.0

ที่มา:		Gartner	(May	2010)

	 จากตารางที่	1	พบว่า	ยอดขายของโทรศัพท์	Nokia	ยังคงรักษาอันดับที่	1	ไว้ทั้ง	2	ปี	คือในปี	ค.ศ.2009	และ	2010	แต่ในเรื่อง
ของส่วนแบ่งทางการตลาดกลับลดลง	 เพราะมีการแข่งขันจากโทรศัพท์หลายๆ	 ค่ายที่พยายามเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาด	 เช่น		
Samsung,	RIM	(Blackberry)	หรือ	Apple	เป็นต้น	โดยเมื่อศึกษาโทรศัพท์ในกลุ่มสมาร์ทโฟน	พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมร้อย
ละ	3.7	(ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นร้อยละ	13.6	และ	17.3	ในปี	2009	และ	2010	ตามล�าดับ)	โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของ
ระบบปฏิบัติการ	ดังตารางที่	2	ซึ่งพบว่า	ระบบปฏิบัติการ	Android	มีการเติบโตที่เร็วมากและก้าวล�้าเกินระบบ	Windows	Mobile	โดยที่	
Symbian	ยังท�ายอดขายเป็นอันดับที่	1	 แต่มีแนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง	ซึ่งมีความสอดคล้องกับยอดขายโทรศัพท์มือถือใน
ตารางที่	1	

     

ภาพที่	4	:	ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นต่างๆ	ส�าหรับสมาร์ทโฟน
ที่มา:	http://www.smartphonefreeware.org/
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ตารางที่	2	:	เปรียบเทียบยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกโดยจ�าแนกตามระบบปฏิบัติการในไตรมาสแรกของปี	2009	กับ	2010	
(หน่วย:	พันเครื่อง)

 Company 1Q10 Units 1Q10 Market Share (%) 1Q09 Units 1Q09 Market Share (%)

	 Symbian	 24,069.8	 44.3	 17,825.3	 48.8
	 Research	In	Motion	 10,552.6	 19.4	 7,533.6	 20.6
	 iPhone	OS	 8,359.7	 15.4	 3,848.1	 10.5
	 Android	 5,214.7	 9.6	 575.3	 1.6
	 Microsoft	Windows	Mobile	 3,706.0	 6.8	 3,738.7	 10.2
	 Linux	 1,993.9	 3.7	 2,540.5	 7.0
	 Other	Oss	 404.8	 0.7	 445.9	 1.2
	 Total	 54,301.4	 100.0	 36,507.4	 100.0

ที่มา:		Gartner	(May	2010)

	 จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า	 ธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟนก�าลังได้รับกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ดังนั้น	 จึงควร
ศึกษาปัจจัยต่างๆ	ของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในธุรกิจกลุ่มนี้	ได้แก่	ความสามารถของตัวเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	ได้	ไม่ว่า
จะเป็นระบบปฏิบัติการ	(OS),	แอพลิเคชั่นใหม่ๆ	ที่ออกมาตอบสนองความต้องการของคนในยุคนี้	โดยปัจจุบันนี้การซื้อขายแอพลิเคชั่น
ต่างๆ	 สามารถซื้อขายกันผ่านทางระบบเครือข่าย	 และมีช่องทางการช�าระเงินได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และในอนาคตข้างหน้า	 ราคาของ						
สมาร์ทโฟนน่าจะปรับตัวลดลงได้อีก	เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
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